VASOS DE OURO

Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pe. 3:18

PNEUMATOLOGIA

A OBRA DO ESPÍRITO SANTO

INTRODUÇÃO
Nesta parte dos nossos estudos vamos
focalizar a obra distinta do Espírito Santo.
Quais seriam estas obras atribuídas
especialmente à terceira pessoa da
trindade? Sabemos que tudo que se realiza
na igreja e na vida do homem de Deus são
obras do Espirito Santo, contudo, neste
estudo, tentaremos obter uma visão geral
da Bíblia sobre tal obra para que possamos
entender quais são as atividades delegadas
especialmente ao Espírito Santo de Deus.

O Espírito Santo dá poder

Na natureza, é papel do Espírito
Santo dar vida a todas as criaturas
animadas na terra, no céu ou mar, como
está escrito: “Envias o teu Espírito, eles
são criados” (Sl. 104:30). E no sentido
inverso, se Deus “para si recolhesse o seu
Espírito e o seu sopro, toda carne
juntamente expiraria, e o homem voltaria
para o pó” Jó 34:14-15).

O Espírito Santo capacita
No Antigo Testamento: O Espírito Santo
capacitava pessoas para serviços especiais.
Josué
Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num,
homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele.
(Nm. 27:18 )
E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria,
porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos; assim
os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o
Senhor ordenara a Moisés.
Dt. 34:9

Otoniel
E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à
peleja; e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da
Síria; contra o qual prevaleceu a sua mão.
(Jz. 3:10)

Gideão
Então o Espírito do SENHOR revestiu a Gideão, o qual tocou a
buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele.
(Jz. 6:34)
E tantos outros que foram cheios do Espírito de Deus para a
realização da obra do Senhor, como Davi (1Sm. 16:13.)
Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de
seus irmãos; e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor
se apoderou de Davi; então Samuel se levantou, e voltou a
Ramá.
(1 Sm. 16:13)

No Novo Testamento: O primeiro a ser visto sendo
capacitado pelo Espírito Santo é Jesus por ocasião do
seu batismo. João batista disse: “Vi O Espírito Santo
descer do céu como pomba e pousar sobre ele” (Jo.
1:32).
O Espírito santo também capacitou os discípulos
cumprindo a promessa de Jesus: “... Mas recebereis a
virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como
em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da
terra.” (At. 1:8)

O Espírito Santo purifica

Não nos causa surpresa que o
Espírito Santo nos santifique, visto que
ele é santo! Vejamos o que diz o apóstolo
Paulo aos conrítios: “... mas haveis sido
lavados, mas haveis sido santificados,
mas haveis sido justificados em nome do
Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso
Deus.” (1 Co. 6:11).

O Espírito Santo revela
Todo o conhecimento que se tem acerca de
Deus é obra reveladora do Espírito Santo:
“... mas os homens santos de Deus falaram
inspirados pelo Espírito Santo.
(2 Pe. 1:21)
“Homens irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura
que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de
Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus”
(At. 1:16)

“Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele
vos guiará em toda a verdade; porque não falará de
si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos
anunciará o que há de vir.”
(Jo. 16:13)
Ele nos dá segurança: “O mesmo Espírito testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus.”
(Rm. 8:16).
Ele ensina e ilumina: “Mas aquele Consolador, o
Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar
de tudo quanto vos tenho dito.” (Jo. 14:26).

“Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas
o Espírito que provém de Deus, para que
pudéssemos conhecer o que nos é dado
gratuitamente por Deus.” (1 Co. 2:12).

O Espírito Santo unifica
Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a
igreja no Pentecostes, Pedro proclamou que a profecia
de Joel 2:28-32 fora cumprida:
“... Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel:
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Que do meu
Espírito derramarei sobre toda a carne; E os vossos
filhos e as vossas filhas profetizarão, Os vossos jovens
terão visões, E os vossos velhos sonharão sonhos;
E também do meu Espírito derramarei sobre os meus
servos e as minhas servas naqueles dias, e
profetizarão”
(At. 2:16-18.)

Em Joel 2:28-32 há uma ênfase na vinda do
Espírito santo sobre a comunidade de crentes – não
apenas sobre um líder como Moseis ou Josué, mas
filhos e filhas, velhos e jovens, servos e servas – todos
receberão o derramamento do Espírito Santo nesse
tempo.
No evento do pentecoste, o Espírito Santo criou
uma nova comunidade que era a igreja. A
comunidade foi caracterizada por uma unidade sem
precedentes, como Lucas nos lembra: “E todos os que
criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E
vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com
todos, segundo cada um havia de mister

E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e
partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e
singeleza de coração,
Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E
todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles
que se haviam de salvar. (At. 2:44,47).

CONCLUSÃO
O Espirito Santo, sendo o próprio Deus,
realiza na igreja, no meio do seu povo toda
obra.
Ele é quem convence do pecado, da justiça
e do juízo de Deus “E, quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, e da justiça e
do juízo. Jo. 16:8”.
Dele vem nossa força, conhecimento,
sabedoria e sobretudo a nossa vida. Amém.
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